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Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (EUR) 

1. Šeimos gydytojo konsultacija ir kitos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos prisirašiusiems pacientams 

           0,00 

2. Akušerio-ginekologo konsultacija 0,00 

3. Akušerio ginekologo konsultacija(kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis 

tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, 

ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) 

polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

0,00 

4. Chirurgo konsultacija 0,00 

5. Chirurgo konsultacija(kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) 

amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) 

ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, 

ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės 

punkcija) 

0,00 

6. Dermatovenerologo konsultacija 0,00 

7. Dermatovenerologo konsultacija(kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai 

nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė 

dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis tyrimas) 

0,00 

8. Ortopedo traumatologo konsultacija(kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės 

suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 

rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir 

(ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / 

tamprųjįtvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės 

fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir (ar) 

sąnario ultragarsinis tyrimas) 

0,00 

9. Echoskopuotojo konsultacija 0,00 

10. Endoskopuotojo konsultacija(kai  atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 0,00 

11. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (suaugusiesiems) 0,00 

12. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (vaikams) 0,00 

13. Kardiologo konsultacija(kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir 

(ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG 

Holterkompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) 

kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 

0,00 

14. Neurologo konsultacija 0,00 

15. Ortopedo traumatologo konsultacija 0,00 

Ambulatorinė chirurgija 

16. Ambulatorinė chirurgija II 0,00 

Medicininės ambulatorinės reabilitacijos I paslaugos 

17. Ambulatorinė reabilitacija I: jonizuojančios spinduliuotės poveikis, III reabilitacijos 

etapas (reabilitacijos trukmė –12 dienų) (suaugusiems) 

0,00 

18. Ambulatorinė reabilitacija I: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos 

etapas (reabilitacijos trukmė –12 dienų) (suaugusiems) 

0,00 

Medicininės ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos 

19. Ambulatorinė reabilitacija II: ginekologinės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos 

trukmė –14 dienų) (suaugusiems) 

0,00 

20. Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos 

etapas (reabilitacijos trukmė –14 dienų) (suaugusiems) 

0,00 

21. Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas 

(reabilitacijos trukmė –14 dienų) (suaugusiems) 

0,00 

22. Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos 

(reabilitacijos trukmė 14 dienų) (suaugusiems) 

0,00 

23. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai, III 

reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė –16 dienų) (vaikams) 

0,00 
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Lapas 2 iš 2 
 

 

Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugos 

24. Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos 

priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

0,00 

25. Suaugusiųjų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos 

priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

0,00 

26. Suaugusiųjų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos 

priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

0,00 

27. Suaugusiųjų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, nepriklausomai nuo 

pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

0,00 

28. Vaikų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos 

priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

0,00 

29. Vaikų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos 

priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos) 

0,00 

PSDF lėšomis nekompensuojamos pacientų laisvai pasirenkamos papildomos paslaugos: 

30. Rentgenodiagnostikos tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į CD laikmeną 4,00 

31. Brangiau kainuojantis tyrimo standartas rentgenodiagnostikos tyrimams (kainų 

skirtumas) 

14,00 

32. Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į USB laikmeną 26,00 

33. Echoskopinio vaizdo nuotrauka 10,00 

 
Pastaba: Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojamos paslaugos 
teikiamos pagal šių paslaugų darbo dienos teikimo planą-grafiką. Išnaudojus (suteikus) plane-grafike nurodytą 
paslaugų skaičių, PSDF biudžeto lėšomis apmokamos paslaugos nebeteikiamos. PSDF biudžeto lėšomis teikiamų 
paslaugų planas-grafikas skelbiamas viešai paslaugų teikimo vietoje ir https://www.vetrungesklinika.lt/  
Prisirašiusieji pacientai atskirai nemoka už šeimos gydytojo konsultacijos metu suteiktas sveikatos priežiūros 
paslaugas bei kitas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei šios paslaugos pagal teisės 
aktų nustatytą tvarką ir sąlygas yra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis. 
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